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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 
AviPro® ND HB1, Κόνις για εναιώρηµα, Ορνίθια 

 
 

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙ∆ΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ 

 
∆ικαιούχος - Παρασκευαστής - Συσκευαστής - 
Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση 
των παρτίδων :  

Lohmann Animal Health GmbH ,  
27472 Cuxhaven, Heinz - Lohmann - Str. 4, Germany 
 

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας:   
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
Μεσογείων 335, 15231 Χαλάνδρι 
Αττική 
Τηλ.: +30 213 006 5000 
 

 
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 
 

AviPro® ND HB1 
 

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 

 Σύνθεση ανά δόση: 
 ∆ραστικό συστατικό: 

 - τουλάχιστον 106,0 EID50   ιός ND στέλεχος Hitchner B1     
 
Έκδοχα: 
Disodium phosphate dihydrate, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, Gelatin, Sucrose, 
Sorbitol, Water for injections. 

 
 
4. ΕΝ∆ΕΙΞΗ(ΕΙΣ) 

 
 Για τον εµβολιασµό των oρvιθίωv και νεαρών ορνίθων κατά της νόσου Newcastle. 
 
5. ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 

 
Να µην εµβολιάζονται πτηνά πoυ voσoύv κλινικά ή είναι εξασθενηµένα. Ο εµβολιασµός µε 
ψεκασµό θα πρέπει να αποφεύγεται σε σµήνη που έχουν µολυνθεί από Mycoplasma gallisepticum. 

 
6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
  
  ∆εν είναι γνωστές. 

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο 
παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. 

 
7. ΕΙ∆Η ΖΩΩΝ 
 
  Ορνίθια 
 
8. ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
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 Μία δόση του εµβολίου θα πρέπει να χορηγείται σε κάθε πτηνό. 
 Το εµβόλιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί από την 1η ηµέρα της ζωής τους. 
∆εν µπορεί να προταθεί ένα γενικευµένο σχήµα εµβολιασµού, διότι ο εµβολιασµός πρέπει να 
προσαρµόζεται στις ανάγκες του συγκεκριµένου σµήνους και στην τρέχουσα κατάσταση της 
νόσου.  

 
Το AviPro® ND HB1 κατά προτίµηση χορηγείται στα ορνίθια κρεοπαραγωγής, και για τον αρχικό 
εµβολιασµό στα ορνίθια αναπαραγωγής και ωοπαραγωγής λόγω της µεγάλης ασφάλειας που 
διαθέτει. 
 

 α) Χορήγηση µε το πόσιµο νερό: 
Ο όγκος του διαλυθέντος εµβολίου θα πρέπει να είναι ισοδύναµος µε αυτόν που θα καταναλώσουν 
τα πτηνά εντός 2 ωρών. 
Το εµβόλιο πρέπει να χρησιµοποιηθεί αµέσως µετά τη διάλυση του στο πόσιµο νερό. Για την 
ταχεία λήψη του εµβολίου, θα πρέπει να διακοπεί η παροχή νερού στα πτηνά για 1 έως 2 ώρες. 
Βεβαιωθείτε ότι τα πτηνά έχουν τη δυνατότητα άµεσης προσέγγισης στο διαλυθέν εµβόλιο. 
Ο όγκος νερού που θα καταναλωθεί ποικίλλει. Για τη διαλυτοποίηση 1000 δόσεων, προτείνονται 
τα ακόλουθα: 

 

ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΗΝΟΥ (εβδοµάδα ζωής) ΟΓΚΟΣ ΝΕΡΟΥ (σε λίτρα) 

1η 2 έως 5 

2η έως 4η 5 έως 10 

5η έως 8η 10 έως 15 

9η έως 13η 15 έως 20 

14η έως 19η 20 έως 25 

Από την 20η  25 έως 30 

 
 β) Χορήγηση µε ψεκασµό:   
 Η µέθοδος αυτή χορήγησης του εµβολίου προάγει και εγκαθιστά άµεση και αποτελεσµατική 
ανοσία. 
Γενικός Κανόνας: Όσο πιο λεπτό είναι το εκνέφωµα  που παράγεται κατά τον ψεκασµό τόσο 
πιο µικρές είναι οι σταγόνες από τις οποίες συνίσταται, και το εµβολιακό εναιώρηµα φθάνει 
βαθύτερα στο αναπνευστικό σύστηµα. Η ανοσοποίηση είναι καλύτερη, η ασφάλεια µικρότερη. 
 
Ο εµβολιασµός µε ψεκασµό στην αρχή ή στις πρώτες εβδοµάδες της ζωής τους θα πρέπει να 
εφαρµόζεται µε τη µορφή µεγάλων σταγόνων σε µέγεθος,  εκνεφώµατος µε σκοπό να 
εµποδίσουν τη βαθιά διείσδυση των σταγόνων στο αναπνευστικό σύστηµα.  Από την 3η-4η 
εβδοµάδα της ζωής τους, το εµβόλιο µπορεί να εφαρµοσθεί µε τη µορφή λεπτού εκνεφώµατος.  
Απεσταγµένο νερό θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τον ψεκασµό. Όλα τα πτηνά θα πρέπει 
να υγραίνονται ικανοποιητικά. Να µην καταβρέχονται. Ο αερισµός θα πρέπει να διακόπτεται ή 
να µειώνεται κατά τη διάρκεια του ψεκασµού και εντός 20 έως 30 min στη συνέχεια.  
Προσπαθήσετε να µην διεγείρετε τα πτηνά πολύ.  
Θα πρέπει να µειώνεται η ένταση του φωτός και το βάδισµα στο χώρο πρέπει να γίνεται µε 
αργό ρυθµό κατά τη διάρκεια του ψεκασµού. 
Κατά τη διάρκεια του ψεκασµού θα πρέπει να φοράτε κατάλληλες µάσκες για την προστασία 
του αναπνευστικού και των οφθαλµών. 
Η συσκευή θα χρησιµοποιείται µόνον για τον ψεκασµό και θα καθαρίζεται µε ζεστό νερό χωρίς 
απολυµαντικά ή απορρυπαντικά. 
Ο όγκος του νερού που είναι αναγκαίος  για τη χορήγηση του εµβολίου, εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία των πτηνών, το περιβάλλον του εκτροφείου, η 
θερµοκρασία, το σύστηµα εφοδιασµού και εφαρµογής κατά τον ψεκασµό. 
Τα συστήµατα που χρησιµοποιούνται στον εµβολιασµό µε ψεκασµό θα πρέπει να είναι 
εγκεκριµένα. Ο πίνακας που ακολουθεί  δίδει µερικά παραδείγµατα: 
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 Εµβολιασµός µε εκνέφωµα από 

σταγόνες µεγάλου µεγέθους 
Εµβολιασµός µε εκνέφωµα από 
σταγόνες µικρού µεγέθους 

Συσκευή 
 

Πχ Gloria  
(jet diameter 1 mm) 

Πχ Atomist  1026BR 
Jet adjustment: low 

Μέσο µέγεθος σταγόνας 
 

> 50 mm < 50 mm 

Όγκος / 1.000 πτηνά 
 

500-1.000 ml 500-1.000 ml 

Ροή / πίεση 
 

500-600 ml/min 
2-3 bar 

100-250 ml/min 
 

∆ιάρκεια ψεκασµού για 
1000 πτηνά 

1-2 min Περίπου 2-5 min 

 
9. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

 
 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα 
 

 Η χορήγηση του εµβολίου να γίνεται µετά τη διαλυτοποίηση του στο νερό. 
 Το ανασυσταθέν εµβόλιο θα πρέπει να φυλάσσεται µακριά από το φως και σε θερµοκρασία < 25°C. 
 Βεβαιωθείτε ότι το πόσιµο νερό είναι ελεύθερο από απολυµαντικά και απορρυπαντικά. 
 Το περιεχόµενο των ανοιγµένων φιαλών θα πρέπει να χρησιµοποιείται εφ’ άπαξ. 

 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το 
φαρµακευτικό προϊόν σε ζώα 

  
 ΠΡΟΣΟΧΗ! Ζωντανό εµβόλιο. Να µην έρχεται σε επαφή µε τα δικά σας µάτια. 
Οι ιοί ND είναι δυνατόν να προκαλέσουν επιπεφυκίτιδα. Κατά τον ψεκασµό να φοράτε τα 
κατάλληλα προστατευτικά µέσα για τα µάτια και αναπνευστικό σύστηµα. Να συµβουλευτείτε τον 
ιατρό εάν το εµβόλιο έλθει σε επαφή µε τα µάτια σας.  
 

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
 

  ∆εν απαιτείται.  
 
11. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 
 Φυλάσσεται σε θερµοκρασία 2 0C έως  8 0C (ψυγείο).   
 Το προϊόν να µην έρχεται σε απευθείας επαφή µε τις ακτίνες του ήλιου και µε απολυµαντικά. 

 
12. ΕΙ∆ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) 
 

 Καµία 
 
13. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
 
Συµβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιµοποιηθέντων 
φαρµάκων. Τα µέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 
14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Ο∆ΗΓΙΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:  
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 Φιαλίδια των 1.000 δόσεων  
 Φιαλίδια των 2.500 δόσεων  
 Κουτί µε 10 φιαλίδια των 1.000 δόσεων  
 Κουτί µε 10 φιαλίδια των 2.500 δόσεων  

 
Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.  

 
 Αριθµός Άδειας Κυκλοφορίας:  337578/29-9-1982/Κ-1368 

 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν, 
παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 

 
* χορηγείται µε συνταγή κτηνιάτρου * 

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793 777 

 
 
 


